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အာဆီယံတရားသူႀကီးမ်ားအတြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆုိင္ရာအေျခခံ 

အေၾကာင္းအရာမ်ား 
 

AANZFTA ယွဥၿ္ပိဳင္မႈဥပေဒအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအစီအစဥ္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအျဖစ္ျပဳစုထားသည္။ 
 

 

ေစ်းကြက္လႊမ္းမုိးထားႏုိင္မႈအေနအထားအား အလြဲသုံးစားျပဳျခင္း - ယင္းသုိ႔ 
အလြဲသုံးစားျပဳျခင္းဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း ။ မည္သုိ႔စိစစ္သနည္း။ 

 

၁။ နိဒါန္း 
 

 

၁.၁ ဤလက္စြဲစာေစာင္သည္ - 

 

က။ အာဆီယအံဖြဲ႔၀င္ႏိုငငံ္ တစ္ႏုငိင္ခံ်င္းစီရွိ တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႔၀င္မ်ား အသုံးျပဳရန္အတြက္ 

  အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိအေျခခံထားေသာ စာအုပတ္စ္အုပ္ျဖစ္လာေစရန္၊ 

 

ခ။ အာဆီယအံဖြဲ႔၀င္ႏိုငငံ္မ်ား၌ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒမ်ားအရ စီရင္ခ်က္မ်ားခ်မွတျ္ခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ 

သုံးသပ္မႈျဖစ္စဥ္အတြင္း ႐ႈပေ္ထြးေသာ ကၽြမ္းက်င္သသူက္ေသခံခ်က္မ်ားကုိစိစစ္ရာ၌ ႀကံဳ 

ေတြ႔ရေသာ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ကစိၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တရားသူႀကီးမ်ားအတြက္ လက္ 

ေတြ႔အသုံး၀င္ကာ အခ်က္အလက္စံလုင္ေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္တစ္ချုဖစ္ေစရန္ႏွင့္  

 

ဂ။ အာဆီယအံဖြဲ႔၀င္ႏိုငငံ္မ်ားအတြင္း ဥပေဒပုိမုိတိက်မႈရွိလာေစသည့္၊ ပုိမုိ၍ လ်င္ျမန္သြက္လက္ 

  ထိေရာက္မႈရွိလာေစၿပီး ဆီေလ်ာ္ကုိက္ညီမႈႏွင့္ႀကိဳတင္မွန္းဆႏိုင္မႈတုိ႔ကုိ အားေပးျမႇင့္တင္ေပး 

  သည့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒထုံးတမ္းအားေရးဆြဲရာ၌ အကူအညီေပးႏိုငေ္စရန္အျပင္ အေျခခံ 

  အားျဖင့္ ခုိငမ္ာေသာယွဥၿ္ပိဳင္မႈမူ၀ါဒအား ပုံေဖာရ္ာ၌အေထာက္အကူျပဳေစရန္ ရည္ရြယ္ပါ  

သည္။ 

 

၁.၂ ဤစာအုပ္ကုိ အာဆီယအံဖြဲ႔၀င္ႏိုငငံ္မ်ားရိွ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒမ်ားအၾကား ကြဲလြဲမႈမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ 

ဥပေဒအေကာင္အထည္ေဖာေ္ဆာင္ရြက္ရာတြင္ မတူညီသည့္အဆင့္မ်ားရွိေနေသာ ေနာက္ခံအေျခ 

အေနအေပၚ ျ ပဳစုထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံခ်င္းစီႏွင့္သက္ဆိငုေ္သာ အခ်က္အလက္မ်ား 

ေပးအပ္ရန္ မရည္ရြယ္ထားပါ။  
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၁.၃ ဤစာအုပ္အား ၾသစေၾတးလ်ဖက္ဒရယ္တရား ႐ုံးခ်ဳပ္မွ တရားသူႀကီးမ်ားက OECD အဖြဲ႔ႏွင္ ့ ပူးေပါင္း 

ကာ အာဆီယအံဖြဲ႔ ၀င္ႏိုငငံ္မ်ားမွ တရားသူႀကီးမ်ားအတြက္ ေရးသားျပဳစုထားျခင္းျ ဖစ္သည္။ ယွဥၿ္ပိဳင္  

မႈဥပေဒအေကာင္အထည္ေဖာေ္ဆာင္ေရးအစီအစဥ္ (CLIP) တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအျဖစ္ အာဆီယံ -ၾသစ 

ေၾတးလ်-နယူးဇီလန္ လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္မႈေဒသ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈေကာမ္တီ၏ ပဏာမ ႀကိဳးပမ္းအား 

ထုတ္မႈျဖင့္ ျပဳစုထုတေ္၀ထားေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒဆုိငရ္ာလက္စြဲစာေစာင္မ်ားအနက္မွ တစ္ခုလည္း 

ျဖစ္သည္။ 

 
 

၂။ “ေစ်းကြက္လႊမ္းမုိးႏုိင္မႈ” သုိ႔မဟုတ္ “ႀကီးမားသည့္ေစ်းကြက္အင္အား” သေဘာတရား 
 

 

၂.၁ ကမၻာတစ္၀ွမ္းရွိ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈစနစ္မ်ားအေနျဖင့္ “ႀကီးမားသည့္ေစ်းကြက္အင္အား”ကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားေသာ 

လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚတြင္သာ တစ္ဖက္သတ္လပ္ုေဆာင္မႈအေပၚ တားျမစ္ခ်က္မ်ားအား ခ်မွတ္က်င့္သုံး 

သင့္သည္ဟူ၍ ယူဆၾကသည္။ ၾကီးမားသည့္ ေစ်းကြက္အင္အားရရွိထားေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခ၏ု တစ္ 

ဖက္သတ္လပုေ္ဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ေစ်းကြက္အင္အားမရွိေသာ သုိ႔မဟုတ္ နည္းပါးေသာ လုပ္ငန္း 

တစ္ခ၏ုလုပေ္ဆာင္ခ်က္မ်ားထက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈျဖစ္စဥ္အေပၚပုိမုိထိခုိက္ႏိုင္ေျခရွိသည့္အျပင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ 

ကုိဆန္႔က်င္သည့္အက်ိဳ းဆက္မ်ားကုိလည္းေပၚေပါက္လာေစႏိုင္ပါသည္။ ေဘာဂေဗဒဘာသာရပ္တြင္ 

လုပ္ငန္းတစ္ခသုည္ ယင္း၏ထုတက္န္ု(သုိ႔မဟုတ္ ထုတ္ကုန္မ်ား)၏ေစ်းႏႈန္းကုိ ၾကာရွည္ေသာ အခ်နိ္ 

ကာလတစ္ရပ္အထိ ယွဥ္ၿပိဳင္ေစ်းႏႈန္းထက္ျမွင့္၍ အက်ိဳ းအျမတ္မ်ားစြာ ထိန္းသိမး္ထားႏိုငစ္ြမ္းရိွျခင္း 

ကုိ ေစ်းကြက္အင္အားဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိၾကပါသည္။ 

 

၂.၂ တစ္ဖက္သတ္လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအားထိခုိက္ေစသည္ဟု ယူဆႏိုငသ္ည့္အျပင္ ယွဥ္ 

ၿပိဳင္မႈဥပေဒအား ခ်ိဳ းေဖာက္ရာေရာက္သည္ဟုယူဆႏိုင္ေသာ ေစ်းကြက္အင္အားအတုိငး္အတာ 

(threshold)ကုိသတ္မွတ္ႏုိင္ရန္ ကမၻာတစ္၀ွမ္းတြင္ မတူညေီသာ အယူအဆသေဘာတရားမ်ားႏွင့္ 

အသုံးအႏႈန္းေ၀ါဟာရတုိ႔ကုိ အသုံးျပဳၾကပါသည္။ ဥေရာပႏွင္က့မၻာတစ္၀ွမး္ရွိ မ်ားစြာေသာ တရား 

စီရင္ပုိင္ခြင့္တုိ႔တြင္ အဆုိပါ အတုိငး္အတာအဆင့္(threshold)မွာ “ေစ်းကြက္လႊမး္မုိးႏုိငမ္ႈ”ပင္ ျဖစ္ 

သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စ၏ုဖက္ဒရယ္ဥပေဒသည္ “ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္မႈ သုိ႔မဟုတ္ တစ္ဥးီ 

တည္းလက္၀ါးႀကီးအုပရ္န္ႀကံစည္မႈ” အတုိငး္အတာ(threshold)အေပၚတြင္ ထိေရာက္စြာ က်င့္သုံး 

ထားပါသည္။ ၾသစေၾတးလ်ႏိုငင္၏ံအတုိငး္အတာ(threshold)မွာ“ႀကီးမားသည့္ေစ်းကြက္အင္အား” 

ျဖစ္သည္။ အာဆီယအံတြင္းရိွ တရားစီရင္ပိငုခ္ြင့္အမ်ားစု၌ အဆုိပါအတုိငး္အတာ (threshold)မွာ 

“ေစ်းကြက္လႊမး္မုိးႏုိငမ္ႈ”ပင္ျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ကြဲျပားမႈမ်ားရွိေနေသာလ္ည္း ယွဥ္ၿပိဳင္မႈစနစ္မ်ားအေန 

ျဖင့္ တစ္ဖက္သတ္လပ္ုေဆာင္မႈအတြက္ တားျမစ္ခ်က္မ်ားအား ႀကီးမားသည့္ေစ်းကြက္အင္အားကုိ 

ပုိင္ဆုိင္ထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚတြင္သာ ခ်မွတ္က်င့္သုံးသင့္သည္ဟူေသာ အယူအဆ၌ လာ 

ေရာက္ေပါင္းဆုံမၾိကသျဖင့္ ပုိမုိလြယ္ကူေသာကုိးကားမႈအတြက္ ဤစာအုပ္တစ္ခလုံးု၌ threshold  
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ဟူေသာ အတုိငး္အတာအဆင့္ကို “ေစ်းကြက္လႊမး္မုိးႏုိငမ္ႈ”သုိ႔မဟုတ္“ေစ်းကြက္အင္အားၾကီးမားမႈ” 

ဟူ၍ ရည္ညႊန္းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

၂.၃ ေစ်းကြက္တစ္ခုအတြင္း လုပ္ငန္းတစ္ခပုိုငဆ္ိငုထ္ားေသာ ေစ်းကြက္အင္အားပမာဏကုိ အကဲျဖတ္ 

ႏိုငရ္န္အတြက္ သက္ဆုိင္ရာေစ်းကြက္အား ဦးစြာသတ္မတွရ္န္လိအုပ္ပါသည္။ ေစ်းကြက္အဓိပၸါယ္ 

ဖြင့္ဆုိခ်က္ကုိ ေဘာဂေဗဒသေဘာတရားမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႔ကးူသန္းေရာင္း၀ယ္ေနမႈ ႏွစ္ခုစလုံးႏွင့္ 

ဆက္စပ္၍ အနီးကပ္ယွဥ္ၿပိဳင္ရမႈနယ္ပယ္၊ ထုတက္နုပ္စၥည္းမ်ားအၾကားအစားထုိးႏုိငမ္ႈ သုိ႔မဟုတ္ 

ယွဥ္ၿပိဳင္သမူ်ားအၾကား ၿပိဳင္ဆုိင္မႈနယ္ပယ္တုိ႔အေပၚတြင္ ဗဟုိျပဳထားပါသည္။ ဥပမာ - ၿမိဳ႕အတြင္းရွိ 

တစ္ခတုည္းေသာပီဇာဆုိငက္ ၄င္း၏ေစ်းႏႈနး္မ်ားကုိျမႇင့္တင္လုိက္ေသာအခါ စားသုံးသူမ်ားအေနျဖင့္ 

ဘာဂါမ်ားအား ေျပာင္းလဲစားသုံးႏိုငသ္လုိ အနီးအနားရွိၿမိဳ႕မွ ပီဇာဆုိငအ္ေနျဖင့္လည္း ၄င္း၏ပစၥညး္ 

လုိက္လံပုိ႔ေဆာင္မႈဧရိယာကုိတုိးခ်ဲ႕ျခင္း ျပဳလုပ္ေကာင္းျပဳလုပလ္ာႏိုငပ္ါသည္။ အကယ္၍ ဘာဂါမ်ား 

သုိ႔ေျပာင္းလဲစားသုံးျခင္းႏွင့္ အျခားၿမိဳ႕မ်ားရွိ ပီဇာေရာင္းခ်သူမ်ားအေနျဖင့္ ပီဇာဆုိင္ရွင္ျဖစ္သူကုိ 

အျမတ္မ်ားမ်ားရရိွေအာင္ ေစ်းႏႈနး္ျမႇင့္တင္ျခင္းမွ တားဆီးႏိုငမ္ည္ဆိပုါက အဆိုပါဘာဂါမ်ား ၊ ပီဇာ 

ေရာင္းခ်သူမ်ားကုိ ဆက္စပ္ေစ်းကြက္အတြင္း ထည့္သြင္းထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 

၂.၄ အဆုိပါဥပမာ၌ ျပထားသည့္အတုိင္း ေစ်းကြက္ဟေူသာအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိခု်က္သည္ ေအာက္ပါစည္း 

မ်ဥ္းမ်ားအား က်င့္သံးုျခင္းအပါအ၀င္ တရားသူႀကီးတစ္ဦးအေနျဖင့္ ထုတက္န္ု ပစၥညး္အမ်ိဳ းအစား 

(ဥပမာ - ပီဇာ၊ အသင့္စားအစားအစာ)ႏွင့္ ပထ၀ီ႐ႈေထာင့္အေနအထားမ်ား(ဥပမာ - တစ္ၿမိဳ႕တည္း၊ 

ၿမိဳ႕ေပါင္းမ်ားစြာ)ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လုိအပ္တတ္ပါသည္ - 

 

 က။ ၀ယ္လိအုားဘက္မွ အစားထုိးေရြးခ်ယ္ျခင္း ၊ ကုန္ပစၥညး္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 

 အၾကား စားသံုးသူမ်ား၏ ႐ႈေထာင့္မေွန၍ အစားထုိးအသုံးျပဳျခင္း။ 

 

 ခ။ အခ်ိဳ ႕ေသာတရားစီရင္ပိငုခ္ြင့္မ်ား၌ ေရာင္းလုိအားဘက္မွ အစားထုိးေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ကုန္ 

ပစၥညး္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအၾကား ေရာင္းခ်သူမ်ား၏႐ႈေထာင့္မေွန၍ အစားထုိး 

ေရာင္းခ်ျခင္း။ အခ်ိဳ ႕ေသာတရားစီရင္ပိငုခ္ြင့္မ်ား၌ အကယ္၍ ယွဥ္ၿပိဳင္ဆဲလုပ္ငန္းမ်ား၏ 

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆုိင္ရာအျပဳအမူမ်ားအေပၚ ေရာင္းလုိအားဘက္မွ အစားထုိးေရြးခ်ယ္ျခင္း၏ 

အက်ိဳ းသက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ ၀ယ္လိအုားဘက္မွ အစားထုိးေရြးခ်ယ္ျခင္း၏ အက်ိဳ းသက္ 

ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္တူညီေနလွ်င္ ေရာင္းလုိအားဘက္မွ အစားထုိးေရြးခ်ယ္ျခင္းကုိ ေစ်းကြက္ 

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္အတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၾကသည္။ အျခားေသာတရားစီရင္ပုိငခ္ြင့္ 

မ်ားအေနျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ၏အက်ိဳ းသက္ေရာက္မႈမ်ားအေပၚ အကဲဲျဖတ္ေသာအခါ ေရာင္းလုိ 

အားဘက္မွ အစားထုိးေရြးခ်ယ္ျခင္းကုိသာလွ်င္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၾကပါသည္။ 
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၂.၅ သက္ဆိငုရ္ာယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒမ်ားအေပၚမူတည္၍ တရားသူႀကီးတစ္ဥးီသည္ ေအာက္ပါသက္ေသခံ 

ခ်က္မ်ားအား ေစ်းကြက္အင္အားကုိ အကဲျဖတ္ရာ၌ ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုငပ္ါသည္။ 

 က။ ေစ်းကြက္ေ၀စု (၄င္း၏တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ခုိငျ္မဲမႈအပါအ၀င္) 

 ခ။ ေစ်းကြက္ ၀င္ေရာက္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ခ်ဲ႕ထြင္ရန္အတြက္ ရွိေနေသာအဟန္႔အတားမ်ား  

 ဂ။ စည္းကမ္းသတ္မတွခ္်က္မ်ားအေပၚ ၀ယ္ယူသူမ်ား၏လႊမ္းမုိးႏိုင္စြမ္း (တစ္ဖက္ေစာင္းနင္း  

မျဖစ္ေအာင္ မဲတင္းေပးႏုိင္ေသာ ၀ယ္ယသူစူြမ္းအား) 

 ဃ။ ေစ်းကြက္လကၡဏာရပ္မ်ား (သြင္းကုနမ္်ားအတြက္ လမ္းဖြင့္ေပးထားမႈအပါအ၀င္) 

 င။ လုပ္ငန္းလကၡဏာရပ္မ်ား (ႏိႈငး္ယွဥအ္ရြယ္အစား၊ အျမတ္အစြန္းပမာဏမ်ား၊ ေဒါင္လုိက္

  ေပါင္းစည္းမႈ၊ ရရွိႏုငိေ္သာအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္တြက္ေျခကုိက္မႈအပါအ၀င္) 

 

၂.၆ “ေစ်းကြက္လႊမး္မုိးႏုိငမ္ႈ” သုိ႔မဟုတ္ “ေစ်းကြက္အင္အားၾကီးမားမႈ”ရွိရုံျဖင့္ တားျမစ္ပိတပ္င္ျခင္း 

မခံရႏုိင္ပါ။ ေစ်းကြက္လႊမး္မုိးႏုိငမ္ႈအေပၚအလြဲသုံးစားျပဳျခင္းေၾကာင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအားထိခုိက္ေစ 

ႏိုင္သည့္ တစ္ဖက္သက္လပုေ္ဆာင္မႈမ်ိဳ းအေပၚ၌သာလွ်င္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒမ်ားအရ အမ်ား 

အားျဖင့္ တားျမစ္ပိတပ္င္ျခင္းျဖစ္သည္။  

 
 
၃။“ေစ်းကြက္လႊမ္းမုိးႏုိင္မႈ” သုိ႔မဟုတ္ “ေစ်းကြက္အင္အားၾကီးမားမႈ” အား မေလ်ာ္မကန္အသုံးခ်ျခင္း 

 

 

၃.၁ ေစ်းကြက္လႊမး္မုိးႏုိငမ္ႈအေပၚ အလြဲသုံးစားျပဳျခင္းဟူသည္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအားထိခိကုေ္စသည့္ အက်ိဳး 

သက္ေရာက္မႈရိေွသာ သုိ႔မဟုတ္ ထိခုိက္ေစသည့္အက်ိဳ းသက္ေရာက္ႏိုငေ္ျခရွိေသာ လုပ္ေဆာင္  

 ခ်က္မ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။ 

 

၃.၂ ေစ်းကြက္လႊမး္မုိးႏုိငမ္ႈအေပၚ အလြဲသုံးစားျပဳျခင္းအျဖစ္ စဥ္းစားသုံးသပ္ႏုငိမ္ည့္လပုေ္ဆာင္ခ်က္မ်ား 

ႏွင့္ပတ္သက္၍ တရားစီရင္ပိငုခ္ြင့္အသီးသီးအၾကား အတန္ငယ္မ်ားျပားသည့္ကြာဟခ်က္မ်ား ရွိ 

ေသာျ္ငား ဥပမာအားျဖင့္ ေအာက္ပါတုိ႔ပါ၀င္ေနၾကပါသည္။ 

 

 က။ ေအာက္ေစ်းသတ္မွတ္ျခင္း - ယွဥ္ၿပိဳင္ဘက္မ်ားပေပ်ာက္သြားေစေရး သုိ႔မဟုတ္ အားနည္း  

    သြားေစရန္ရည္ရြယ္၍ ပုံမွန္မဟုတ္သည့္ နည္းပါးေသာေစ်းႏႈန္းမ်ား  
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 ခ။ အေရာင္းအ၀ယ္လုပရ္န္ ျငင္းဆန္ျခင္းသုိ႔မဟုတ္ တစ္ဦးတည္းသီးသန္႔ အေရာင္းအ၀ယ္ 

ျပဳျခင္း -  အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပမ္ည့္ေနရာ သုိ႔မဟုတ္ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပမ္ည့္အရာ 

သုိ႔မဟုတ္ မည္သႏူင့္ွအေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပမ္ည္ကုိ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္သည့္ သက္ဆုိင္သူမ်ား၏ 

 လြတ္လပ္ခြင့္အား ကန္႔သတ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည့္အစီအမံမ်ား 

 

 ဂ။ ခ်ည္ေႏွာင္ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ပူးတြဲျခင္းႏွင့္ အမာခံေဖာက္သည္မ်ားအေပၚေစ်းေလွ်ာ့ေပးျခင္း 

အစီအစဥ္မ်ား - ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကုိ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစရန္ရည္ရြယ္၍ သီးျခားျဖစ္ေသာ 

ကုန္ပစၥညး္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းကုိ ခ်ည္ေႏွာင္ထားျခင္း 

 

 ဃ။ အျမတ္အစြန္းညႇစ္ယူျခင္း - ၿပိဳင္ဘက္တစ္ဦးထံသုိ႔ အလြန္အေရးပါသည့္ သြင္းအားစုမ်ား 

အား ေရာင္းခ်ေပးေနသည့္ ေဒါင္လုိက္ေပါင္းစည္းထားေသာလုပ္ငန္းတစ္ခမုွ ေစ်းကြက္ 

တစ္ခ၏ု ပုံမနွလ္ည္ပတ္မႈအဆင့္တစ္ခ၌ု သုိ႔မဟုတ္ အဆင့္မ်ား၌ အျမတ္အစြန္းမ်ားကုိ 

ညႇစ္ထတုယ္ရူန္အတြက္ လက္လအီဆင့္ေစ်းႏႈနး္မ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

လက္ကားေစ်းႏႈနး္မ်ားအား ျမႇင့္တင္လုိက္ျခင္း 

 

 င။ ေခါင္းပုံျဖတ္ေသာလုပေ္ဆာင္ခ်က္ - မမွ်တေသာစည္းကမ္းခ်က္မ်ား၊ ေစ်းႏႈနး္ခြဲျခား သတ္ 

မွတ္ျခင္း၊ ထုတ္လုပ္မႈ၊ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ အရည္အေသြးပုိငး္တုိ႔၌ ေလွ်ာခ့်ျခင္း။ 
 
 

၄။ ေစ်းကြက္လႊမ္းမုိးႏုိင္မႈအား မေလ်ာ္မကန္အသုံးျပဳျခင္းအတြက္ ဥပေဒဆုိငရ္ာစစ္ေဆးမႈမ်ား 
 

 

၄.၁ ႏိုငင္မံ်ားစြာတုိ႔တြင္ စားသုံးသူမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတုိ႔အေပၚ သက္ေရာက္မႈရိွေသာ စီးပြားေရးအရ ထိ 

ခုိက္မႈကုိ အေလးေပးစစ္ေဆးသည့္ အက်ိဳ းသက္ေရာက္မႈမ်ားအား အေျခခံသည့္နည္းလမ္းတစ္ခုရိွ 

ပါသည္။ အျခားေသာႏိုငငံ္အေတာမ္်ားမ်ားတြင္ ထုိသို႔ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္အေနျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာ 

ဥပေဒအရ မည္သို႔အမ်ိဳ းအစားခြဲခံရႏိုငေ္ၾကာင္း ပုိမုိအေလးေပးထားသည့္ ပုံသဏၭာန္အေျချပဳေသာ 

နည္းလမ္းတစ္ခုကိလုည္း က်င့္သုံးၾကပါသည္။ အဆုိပါ တရားစီရင္ပိငုခ္ြင့္မ်ားအတြင္း စီးပြားေရးဆုိင္ 

ရာဆန္းစစ္သံးုသပ္မႈသည္ ေစ်းကြက္လႊမး္မုိးႏုိငမ္ႈအေပၚ အလြဲသုံးစားျပဳသည့္အမႈမ်ားအတြက္ 

အေရးပါေသာေနရာမွ ပါ၀င္ဆဲျဖစ္ေသာလ္ည္း ဥပေဒခ်ိဳ းေဖာက္မႈတစ္ရပ္အား ရွာေဖြေတြ႔ရွိရန္လပု္ 

ေဆာင္ခ်က္အေနျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအားအမွနတ္ကယ္ကန္႔သတ္ထားေၾကာင္းကုိ အခုိငအ္မာသက္ေသ 

ျပရန္မလုိအပ္ပါ။ 

 

၄.၂ ပုံသဏၭာန္အေျချပဳနည္းလမ္းသည္ အက်ိဳ းသက္ေရာက္မႈမ်ားအား အေျခခံေသာနည္းလမ္းထက္ 

ဥပေဒပုိငး္ပုိမုိေသခ်ာမႈႏင့္ွ ပုိမိျုမန္ဆန္ေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုငေ္သာလ္ည္း အမွန္ 
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တကယ္ ေစ်းကြက္အက်ိဳ းသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိေထာက္ဆလွ်င္ ယင္းအေနျဖင့္သင့္ေလ်ာမ္ႈမရွိေသာ 

ရလဒ္မ်ားကုိ ထြက္ေပၚေစႏိုငပ္ါသည္။ စင္စစ္တြင္ လက္ေတြ႔က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္မႈ အမ်ားစုသည္ 

အခ်ိဳ ႕ေသာအေျခအေနမ်ား၌ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကုိဆန္႔က်င္သည့္ ေစ်းကြက္လႊမး္မုိးႏုိငမ္ႈအေပၚ အလြဲသုံး 

စားျပဳျခင္းျဖစ္ႏိုင္သလုိ အျခားေသာအေျခအေနမ်ား၌ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကုိလုိလားေသာ 

သုိ႔မဟုတ္ ထိေရာက္လ်င္ျမန္ေသာအက်ိဳ းသက္ေရာက္မႈတစ္ရပ္လည္း ရွိႏိုင္ပါသည္။ 

 

၄.၃ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအေပၚ ထိခုိက္ေစႏိုင္သည့္အလားအလာကုိ သတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္ႏုငိေ္ရးအသုံးျပဳေသာ နည္း 

လမ္းတစ္ခမွုာ ျဖစ္ႏုိငေ္ျခရိွမႈကိစုစ္ေဆးသည့္ ကုိးကားေမးျမန္းျခင္းျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေသာ ဆန္းစစ္ 

သုံးသပ္မႈျဖစ္သည္။ 

 

၄.၄ ျဖစ္ႏုိငေ္ျခရိွမႈကိုစ္စ္ေဆးရာ၌ ေစ်းကြက္လႊမး္မုိးႏုိငမ္ႈအေပၚ အလြဲသုံးစားျပဳမႈျဖစ္လာေစႏုိင္သည္ဟု 

ဆုိေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုရွိသည့္ ေစ်းကြက္တစ္ခုႏင့္ွ မရွိေသာေစ်းကြက္တစ္ခုအတြင္း ယွဥ္ 

ၿပိဳင္မႈအေနအထားကုိ ႏိႈငး္ယွဥျ္ပမႈတစ္ခုပါ၀င္ပါသည္။ ယင္းသုိ႔ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္သည္ ဆုံး႐ံႈးမႈ သုိ႔မ 

ဟုတ္ ပ်က္စီးမႈမ်ားအား တြက္ခ်က္ရာ၌လည္း အသုံး၀င္ႏိုငပ္ါသည္။ ေစ်းကြက္လႊမး္မုိးႏုိငမ္ႈအေပၚ 

အလြဲသုံးစားျပဳျခင္းအမႈမ်ား၌ ေအဂ်င္စမီ်ားႏွင့္ တရား႐ုံးမ်ားအသုံးျပဳႏိုငေ္သာ အျခားစစ္ေဆးမႈမ်ား 

စြာတုိ႔တြင္ ေတြ႔ႏိုင္သည္မွာ - ယင္းစစ္ေဆးမႈမ်ား၌ အျမတ္စြန္႔လႊတ္မႈဆုိင္ရာစစ္ေဆးမႈ၊ စီးပြားေရး 

အရ အက်ိဳးအျမတ္မရွိျခင္းဆုိငရ္ာစစ္ေဆးမႈ၊ လုပ္ရည္ကိငုရ္ည္တလူပုင္န္းစစ္ေဆးမႈႏင့္ွ အမ်ိဳ းမ်ိဳ း 

ေသာ စားသုံးသူမ်ား၏ အက်ိဳ းစီးပြားမွ်တေရးစစ္ေဆးမႈမ်ား ပါ၀င္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ အမ်ားလက္ခံ 

သေဘာတူၾကေသာအခ်က္တစ္ခုမွာ အမႈအမ်ိဳ းအစားတုိငး္ႏွင္သ့င့္ေလ်ာသ္ည့္ တစ္ခတုည္းေသာ 

စစ္ေဆးမႈအမ်ိဳးအစား မရွိပါဟူသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ 

 

၄.၅ ျဖစ္ႏုိငေ္ျခရိွမႈကိုစ္စ္ေဆးမႈသည္တကိ်ေသာသိပၸပံညာရပ္တစ္ခုမဟုတပ္ါ။ အခ်ိဳ ႕ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ 

ေစ်းကြက္တစ္ခုအတြင္းရွိ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအေျခေနအား ထိန္းသိမး္ထားမည္ျဖစ္ေသာလ္ည္း စဥ္းစားဖြယ္ 

ရာရွိေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ိဳ းအတြက္ျဖစ္မည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုငပ္ါသည္။ အျခားေသာ ျဖစ္ရပ္ 

မ်ားတြင္ ဥပမာအားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္လူသစ္တစ္ဥးီအေပၚဟန္႔တားရာေရာက္ 

သည္ဟဆုိေုသာအခါ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္လသူစ္အေနျဖင့္ ေဖာျ္ပပါလုပေ္ဆာင္ခ်က္မ်ိဳ းမရွိေသာ ေစ်းကြက္ 

သုိ႔၀င္ေရာက္သြားမည္ / မသြားမည္ႏွင့္ အကယ္၍၀င္ေရာက္သြားမည္ဆုိပါက အသစ္၀င္ေရာက္လာ 

သူအဖုိ႔ သက္ဆုိင္ရာေစ်းကြက္အတြင္းရိွ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအေျခအေနအေပၚ မည္သည့္အက်ိဳ းသက္ေရာက္မႈ 

မ်ိဳး ရွိလာေစမည္ဆုိသည္ကုိ အေသအခ်ာခန္႔မန္ွးႏုိငရ္န္ ခက္ခဲႏိုငပ္ါသည္။ 

၄.၆ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အေနျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ႏိုင္ေလာက္သည္ဟုသတ္မွတ္ဆုံးျဖတ္ရန္ မည္သည့္ 

စစ္ေဆးမႈမ်ိဳ း သုိ႔မဟုတ္ မည္သည့္စံသတ္မွတ္ခ်က္အား အသုံးျပဳထားသည္ျဖစ္ေစ တရားစီရင္မႈမ်ား 

အေနျဖင့္ ထိေရာက္အက်ိဳ းရွိမႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္  အဘယ္ေၾကာင့္ ေစ်းကြက္လႊမး္မုိးႏုိငမ္ႈရိွေသာ လုပ္ 
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ငန္းတစ္ခုက အဆုိပါလုပ္ေဆာင္မႈမ်ိဳ းတြင္ ပါ၀င္ေနရသည္ဟူေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကုိအားေပးသည့္ 

အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ႏိုငေ္ျခရွိေသာ ဓမၼဓ႒ိာန္က်က် ေၾကာင္းက်ိဳ းျပရွင္းလင္းခ်က္မ်ားအား 

ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ ဆန္းစစ္သံးုသပ္မႈကို ၿပီးစီးေအာင္ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ ဓမၼဓ႒ိာန္က်က် 

ေၾကာင္းက်ိဳ းျပရွင္းလင္းခ်က္တစ္ခုသည္ အေျခခံအားျဖင့္ အမ်ားျပည္သဆူိငုရ္ာ ထည့္သြင္းစဥ္းစား 

ရမည့္အခ်က္မ်ားကဲသ့ို႔ (ဥပမာ - က်န္းမာေရးႏွင့ေ္ဘးဥပါဒက္င္းစင္ေရးအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား) 

ဥပေဒႏွင္ဆ့န္႔က်င္ေနေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္အား တစ္မထူးူျခားစြာခြင့္ျပဳေပးသည့္ အထူးအေျခအေန 

တစ္ရပ္မ်ိဳ းျဖစ္သည္။ ထိေရာက္အက်ိဳ းရွိမႈမ်ားဆုိရာ၌ ဥပမာအားျဖင့္ စီးပြားေရးအရတြက္ေျခကုိက္ 

ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈကိအုားေပးျခင္းတုိ႔ ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။ ဥပေဒျဖင့္ ၾကပ္မတ္ထား 

ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈဆိငုရ္ာေခ်ပခ်က္တစ္ရပ္လည္းရွိႏိုင္ရာ ဖက္ဒရယ္ဥပေဒ သုိ႔မဟုတ္ ႏိုငင္ေံတာ္ 

ဥပေဒအရလုိအပ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ိဳ းရွိသည့္ေနရာတြင္ တစ္ဥးီတည္းလက္၀ါးႀကီးအုပေ္ဆာင္ 

ရြက္မႈအား ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳထားသည့္ အေျခအေနလည္းရိွႏိငုပ္ါသည္။ ဥပေဒျဖင့္ၾကပ္မတ္ထား 

ေသာလုပ္ေဆာင္မႈဆိငုရ္ာေခ်ပခ်က္အေနျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆုိင္ရာမူ၀ါဒႏွင့္ ၀ိေရာဓိျဖစ္ေနေသာ္လည္း 

စီးပြားေရး သုိ႔မဟုတ္ လူမႈေရးအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားအရ ေလ်ာ္ကန္မႈရွိသည္ဟုယူဆေသာ ဥပေဒ 

မ်ိဳ းကုိ ခ်မွတက္်င့္သံးုရန္ ႏိုငင္ေံတာသ္ည္ မိမိ၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ လက္ကုိင္ျပဳႏိုင္ေၾကာင္း 

ေသခ်ာေစပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အခ်ိဳ ႕ေသာတရားစီရင္ပုိငခ္ြင့္မ်ားတြင္ မွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ 

ေသျပရန္ တာ၀န္မွာေျပာင္းလဲသြားရာ ထိေရာက္အက်ိဳ းမ်ားမႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဓမၼဓ႒ိာန္က်က် 

ေၾကာင္းက်ိဳ းျပရွင္းလင္းခ်က္မ်ား၏ တည္ရိမွႈအား လက္ေတြ႔ထင္ရာွးေစရန္၊ ရည္ညႊန္းပါလုပေ္ဆာင္ 

ခ်က္အေနျဖင့္လိအုပ္မႈရွိၿပီး အခ်ိဳ းညီေၾကာင္း၊ ထိေရာက္အက်ိဳ းရွိမႈမ်ားမွာလည္း နည္းပါးေသာယွဥ္ 

ၿပိဳင္မႈဆန္႔က်င္ေရးနည္းလမ္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ မရရွိႏုငိေ္ၾကာင္းေဖာျ္ပရန္ စုံစမ္းစစ္ေဆးခံရေသာ လုပ္ 

ငန္း၏တာ၀န္ျဖစ္သြားပါသည္။ 
 

၅။ သက္ေသႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ရင္းျမစ္မ်ားႏွင္အ့ေၾကာင္းအခ်က္မ်ား 
 

 

၅.၁ အားလုံးေသာယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိငုရ္ာအမႈမ်ားအေနျဖင့္ တရား႐ုံးတစ္႐ုံးသည္ ေစ်းကြက္လႊမး္မုိးႏုိငမ္ႈအေပၚ 

အလြဲသုံးစားျပဳေၾကာင္း သက္ေသျပရန္အတြက္ လုိအပ္ေသာသက္ေသခံခ်က္မ်ား၏ သေဘာသဘာ၀ 

ႏွင့္အတုိင္းအတာတုိ႔ကုိဆုံးျဖတ္ရန္ ၄င္း၏တရားစီရင္ေရးဥပေဒမ်ား ၊ သက္ေသခံခ်က္ဆုိင္ရာ ၄င္း၏ 

ကုိယပ္ိငုစ္ည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ အသုံးခ်သြားမည္ျဖစ္သည္။ တရားရုံးေတာသ္ို႔ အေထာက္အကူျပဳ 

ႏိုငေ္သာသက္ေသႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ရင္းျမစ္မ်ား၌ ေအာက္ပါတုိ႔ပါ၀င္ၾကသည္ - 

 

 က။ ယွဥ္ၿပိဳင္ဘက္မ်ား၊ ေစ်းကြက္သို႔၀င္ေရာက္မည့္အလားအလာရွိသမူ်ား၊ ေရာင္းခ်သူမ်ားႏွင့္ 

၀ယ္ယအူားေပးသူမ်ားထံမွ သက္ေသအေထာက္အထားအပါအ၀င္ ေစ်းကြက္၌ပါ၀င္ေနသူ 

မ်ားႏွင့္ ေလ့လာအကဲခတ္သူမ်ားထံမွ သက္ေသခံခ်က္မ်ား။ 
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 ခ။ ေငြစာရင္းမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဘုတအ္ဖြဲ႔ဆုိင္ရာမွတတ္မ္းစာရြက္စာတမ္းမ်ားကဲသ့ို ႔ ရုံးတြင္းစာ  

    ရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမွတတ္မ္းမ်ား။ 

 

 ဂ။ စီးပြားေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းက႑ပုိငး္ဆုိငရ္ာကၽြမ္းက်င္သမူ်ားအပါအ၀င္ ကၽြမ္းက်င္သူ၏သက္ 

ေသခံခ်က္။ ကၽြမ္းက်င္သသူက္ေသခံခ်က္အေၾကာင္းအရာအား CLIP Competition 

Primer on “Expert evidence” တြင္ ပုိမုိ၍ အေသးစိတေ္ဆြးေႏြးေဖာျ္ပထားပါသည္။ 

 

၅.၂ ေစ်းကြက္လႊမး္မုိးႏုိငမ္ႈအေပၚအကဲျဖတ္ရာ၌ တရား႐ုံးတစ္႐ုံးသည္ အေျခခံအားျဖင့္ ေစ်းကြက္ေ၀စု၊ 

ေစ်းကြက္၀င္ေရာက္မႈႏွင္တ့ိးုခ်ဲ႕မႈအတြက္ အဟန္႔အတားမ်ား ၊ တစ္ဖက္သတ္မျဖစ္ေအာင္ မဲတင္းေပး 

ႏိုငစ္ြမ္းမ်ားကဲသ့ို႔ သက္ဆုိင္ရာေစ်းကြက္၏ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာသြယ္၀ုိက္သက္ေသခံခ်က္မ်ား 

အေပၚအမုီွျပဳရျခင္းမွာျဖစ္႐ုိးျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပါသည္။ တုိက္႐ုိက္သက္ေသခံခ်က္သည္ သြယ္၀ုိက္သက္ေသ 

ခံခ်က္အတြက္ ေနာက္ဆက္တြဲပံ့ပုိးရာ၌မီွခုိအားထားႏိုင္ေသာ္လည္း ေစ်းကြက္လႊမး္မုိးႏုိငမ္ႈကုိ ျပည့္စံု 

ခုိငလ္ံစုြာသက္ေသျပရန္ ျဖစ္ႏိုငေ္ျခသိပ္မရွိပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ လုပ္ငန္းတစ္ခ၏ု အျမတ္အစြန္းရရွိမႈ 

သက္ေသသည္ ဆက္စပ္အေၾကာင္းအရာျဖင့္သာ အသုံး၀င္မႈရွိၿပီး အမ်ိဳ းမ်ိဳ းေသာ အဓိပၸါယ္ေကာက္ 

ယူခ်က္မ်ားကုိ ျဖစ္ေစႏိုငပ္ါသည္။ သြယ္၀ုိကသ္က္ေသခံခ်က္ / ယုံမွတ္ႏိုင္ေလာက္ေသာ သက္ေသခံ 

ခ်က္အား အသုံးျပဳျခင္းႏွင္စ့ပ္လ်ဥ္း၍ CLIP CompetitionPrimer on “Circumstantial evidence” 

တြင္ ပုိမုိ၍ အေသးစိတေ္ဆြးေႏြးေဖာျ္ပထားပါသည္။ 
 
၅.၃ အခ်ိဳ ႕ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ အားထားရေလာက္ေသာ တုိက္ရုိက္သက္ေသခံခ်က္ျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကုိ 

ဆန္႔က်င္ေသာအက်ိဳ းသက္ေရာက္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈတုိ႔ကုိ သက္ 

ေသျပႏိုငပ္ါသည္။ မည္သည့္သက္ေသအေထာက္အထားမွ် မရရွိေသာအခါမ်ိဳ းတြင္ တရားသူႀကီး 

တစ္ဥးီအေနျဖင့္ ယုံမွတ္ႏုိင္ေလာက္ေသာသက္ေသခံခ်က္ႏွင့္ ေကာက္ခ်က္ဆြဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္တို႔ 

အေပၚ အမီွျပဳႏိုငပ္ါသည္။ ေစ်းကြက္လႊမး္မုိးႏုိငမ္ႈႈကိသုက္ေသျပရန္ အသုံးျပဳေသာသက္ေသခံခ်က္ 

ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈတုိ႔ကုိ သက္ေသျပရန္ အသုံးျပဳ 

ေသာသက္ေသခံခ်က္အၾကား သိသာစြာထပ္တကူ်ေနျခင္းမ်ိဳ းမွာ ျဖစ္ေနက်ျဖစ္သည္။ 

 

၅.၄ ျဖစ္ႏိုငေ္ျခရွိေသာ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆုိ အေျခအေနစီစဥ္ဖန္တးီယူေသာ အမႈအခင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ 

သည္ တစ္ဖက္သတ္လပုေ္ဆာင္ခ်က္ဆိငုရ္ာအမႈမ်ားမွ ႐ႈပေ္ထြးမ်ားျပားလွသည့္ သက္ေသခံခ်က္ 

မ်ားကုိ ကုိငတ္ြယ္ေျဖရွင္းေနရေသာ တရားသူႀကီးမ်ားအတြက္ အက်ိဳ းရွိေစႏိုငပ္ါသည္။ တရားသူႀကီး 

မ်ားအေနျဖင့္ အျငင္းပြားစရာျဖစ္ဆဲေကာက္ခ်က္မ်ား က်ဥ္းေျမာင္းသြားေစရန္၊ သက္ေသခံခ်က္၏ 

အတုိငး္အတာႏွင့္ပုံစအံား ထိန္းခ်ဳပ္ရန္၊ အစဥ္လိကုၾ္ကားနာရာ၌ အေထာက္အကူရေစရန္ အမႈအခင္း 

ဆုိင္ရာ မည္သည့္စမီခံန္႔ခြဲေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ရရွိႏုငိေ္ၾကာင္း စဥ္းစားၾကရမည္ျဖစ္သည္။  
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၆။ ေစ်းကြက္ေ၀စုအေပၚအေျခခံ၍ မွတ္ယူျခင္းမ်ား 
 

 

၆.၁ အခ်ိဳ ႕ေသာတရားစီရင္ပိငုခ္ြင့္မ်ားတြင္  လုပ္ငန္းတစ္ခအုေနျဖင့္ ေစ်းကြက္လႊမး္မုိးႏုိငမ္ႈ သုိ႔မဟုတ္ 

ေစ်းကြက္အင္အားၾကီးမားမႈ ရွိ/မရွိ ဆန္းစစ္သံးုသပ္ရာ၌ သက္ဆိငုရ္ာနယ္ပယ္အစြန္းႏွစဖ္က္ 

စလုံးရွိ ေစ်းကြက္ေ၀စုအတုိငး္အတာအဆင့္မ်ားကုိ အသုံးျပဳႏိုငပ္ါသည္။ 

 

၆.၂ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုသည္ ဥပေဒခ်ိဳ းေဖာက္ရာမေရာက္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည့္ ေစ်းကြက္ေ၀စု 

(safe harbor market share) ေအာက္ေရာက္သည့္ ေစ်းကြက္ေ၀စုကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားေသာ မည္ 

သည့္လုပ္ငန္းမဆုိ ေစ်းကြက္လႊမး္မုိးႏုိငမ္ႈ သုိ႔မဟုတ္ ေစ်းကြက္အင္အားၾကီးမားမႈ အေနအထား 

မရ္ိွဟု ယူဆရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း safe harbor market share  ေစ်းကြက္ေ၀စုတစ္စုကုိ ျပ႒ာန္းႏိုင္ 

ပါသည္။ 

 

၆.၃ ေစ်းကြက္ေ၀စုအတုိငး္အတာအဆင့္တစ္ဆင့္ထက္ျမင့္ေသာ ေစ်းကြက္ေ၀စုကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားသည့္ 

လုပ္ငန္းတစ္ခသုည္ ေစ်းကြက္လႊမး္မုိးႏုိငမ္ႈ သုိ႔မဟုတ္ ေစ်းကြက္အင္အားၾကီးမားမႈ ရိွႏုိင္သည္ဟု 

ယူဆရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေစ်းကြက္ေ၀စုအတုိငး္အတာအဆင့္ (market share threshold) ကုိ 

လည္း ျပ႒ာန္းႏိုငပ္ါသည္။ 

 

၆.၄ ေစ်းကြက္ေ၀စုအေပၚအေျခခံေသာ Safe harbor ႏွင့္ threshold တုိ႔သည္ ခုိငမ္ာေသာ သုိ႔မဟုတ္ 

ျပန္လည္ေခ်ပႏိုငေ္သာ မွတ္ယူခ်က္မ်ားကုိ ဖန္တးီႏိုငၾ္ကပါသည္။ တရားစီရင္ပိငုခ္ြင့္အမ်ားစုတြင္ 

ထုိသုိ႔ေသာမွတ္ယူခ်က္မ်ားသည္ စည္းမ်ဥ္းတစ္ခုအျဖစ္ ျပန္လည္ေခ်ပႏိုငၾ္ကသည္။ ေစ်းကြက္ေ၀စု 

မ်ားမွာ  ေစ်းကြက္အင္အားကုိ ခုိင္မာထင္ရွားစြာ ေဖာျ္ပႏိုငစ္ြမ္းမရွိေသာ ထိေရာက္မႈ နည္းပါးသည့္ 

တုိင္းတာခ်က္မ်ားျဖစ္သျဖင့္ ေစ်းကြက္အင္အားႀကီးမားမႈအဆင့္မ်ားကုိ ဖန္တးီေနေသာ မွတယ္ခူ်က္ 

မ်ားသည္ အထူးတလည္အေထာက္အထားျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေစ်းကြက္ေ၀စုဆန္းစစ္သံးုသပ္မႈမာွ 

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆုိငရ္ာဆန္းစစ္သံးုသပ္ခ်က္အတြက္ အသုံး၀င္ေသာပထမဆုံးအဆင့္ ျဖစ္ႏိုငေ္သာလ္ည္း 

လုပ္ငန္းတစ္ခတုြင္ ျမင့္မားသည့္ေစ်းကြက္ေ၀စုရိွရုံသက္သက္ျဖင့္ ႀကီးမားေသာေစ်းကြက္အင္အားရွိ 

ေၾကာင္း ခုိငမ္ာသည့္သက္ေသမျဖစ္သင့္ပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ ေစ်းကြက္ေ၀စု threshold ကုိ ေက်ာလ္ြန္ 

ေနျခင္းသည္ မွန္ကန္ေၾကာင္းသက္ေသျပရန္တာ၀န္ကုိ ဥပေဒထိနး္ေက်ာင္းသူထမွံ သက္ဆုိင္ရာ 

လုပ္ငန္းထံသုိ႔ေရႊ႕ေျပာင္းသြားေစျခင္းျဖင့္ ေစ်းကြက္အင္အား ႀကီးမားမႈဆိငုရ္ာျပန္လည္ေခ်ပႏိုငေ္သာ 

မွတ္ယူခ်က္တစ္ခု ဖန္တးီေပးႏိုငပ္ါသည္။ 

 
 

 

၇။ ေစ်းကြက္လႊမ္းမုိးႏုိင္မႈအား မေလ်ာ္မကန္အသုံးခ်ျခင္းဟု ယူဆႏိုငေ္သာလုပေ္ဆာင္ခ်က္ 
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၇.၁ ၾသစေၾတးလ်ႏိုငင္တံြင္ ေအာက္ပါကဲ့သုိ႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ေစ်းကြက္လႊမး္မုိးႏုိငမ္ႈအေပၚ အလြဲ 

သုံးစားျပဳျခင္းအျဖစ္ တရားရုံးမ်ားက ဆုံးျဖတ္မည္ျဖစ္သည္ - 

 

 က။ လက္လီကုန္စုံဆုိင္ႀကီးတစ္ဆုိင္သည္ ေပါင္မုန္႔ေရာင္းခ်သူမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတုိ႔၏ ေပါင္မုန္႔ 

အား အနီးအနားရွိ ကုိယ္ပုိင္လက္လီကုန္စုံဆုိင္မ်ား၌လည္း ေလွ်ာေ့စ်းျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္ဆို 

ပါက အဆုိပါေပါင္မန္ု႔ေရာင္းခ်သူမ်ားႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ရန္ ျငင္းဆန္ခဲသ့ည္။ ဤ 

သုိ႔ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ စားသုံးသူမ်ားထံသုိ႔ ေပါင္မုန္႔ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ 

ကုိယ္ပုိင္ကုန္စုံဆုိင္မ်ားကုိ ကုန္စုံဆုိင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္အတြက္ ပုိမုိ၍ ခက္ခဲသြားေစ 

ပါသည္။ 
 
 ခ။ တုိက္ရုိက္တင္ဆက္ေသာ ေဖ်ာေ္ျဖေရးအခမ္းအနားမ်ားအတြက္ လက္မတွေ္ရာင္းခ်ေပးသူ 

တစ္ဥးီသည္ ၿပိဳင္ဘက္တစ္ဥးီက ေရာင္းအားျမွင္တ့င္မႈျပဳထားသည့္ ေစ်းေလွ်ာထ့ားေသာ 

လက္မွတမ္်ားကုိ အနီးကပ္ေနာက္ဆံးုအခ်နိ္ ေလွ်ာေ့စ်းျဖင့္ လက္မတွေ္ရာင္းခ်ေပးရန္ 

အခမ္းအနားစီစဥ္သမူ်ား၏ ေတာင္းဆုိခ်က္ကို ျငင္းဆန္ခဲသ့ည္။ ဤသုိ႔ေသာ လုပ္ေဆာင္ 

ခ်က္သည္ ယွဥ္ၿပိဳင္သူမည္သူမဆုိအတြက္ အနီးကပ္ေနာက္ဆံးုအခ်နိ္ ေစ်းေလွ်ာေ့ပးထား 

သည့္လက္မွတ္မ်ားကုိ ၾကည့္ရႈမည့္သူမ်ားထံသုိ႔ ေရာင္းခ်ရန္ ပုိမိခုက္ခဲသြားေစပါသည္။   
 
 ဂ။ ပုိးသတ္ေဆးအရည္မ်ားေစ်းကြက္တြင္ ေစ်းကြက္လႊမး္မုိးႏိုငမ္ႈမရိွေသာလ္ည္း ေက်ာက္ကပ္ 

ေဆးအရည္မ်ားေစ်းကြက္အတြင္း ေစ်းကြက္လႊမး္မုိးႏုိငမ္ႈရွေိသာ ထုတ္လုပ္သူတစ္ဦးသည္ 

အဆုိပါပစၥညး္ႏွစ္မ်ိဳ းစလုံးအား ပူးတြဲ၀ယ္ယရူန္သေဘာတူညီသည့္ေဆးရုံမ်ားကုိ ေလွ်ာ ့

ေစ်းျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲသ့ည္။ ဤသုိ႔ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ေက်ာက္ကပ္ေဆးအရည္ 

မ်ားေရာင္းခ်ေနသည့္ အျခားသူမ်ားကုိ ေဆးရုံမ်ားသုိ႔ယဥ္ွၿပိဳင္ေရာင္းခ်ရာ၌ ပုိမုိခက္ခဲသြား 

ေစပါသည္။ 
 

 

 
၈။ အေရးယူမႈမ်ားႏွင္ကု့စားမႈမ်ား 

 

 

၈.၁ အေရးယူမႈမ်ားႏွင့္ ကုစားမႈမ်ားအၾကား အလြန္အေရးပါသည့္ျခားနားမႈရိပွါသည္။ အေရးယူမႈမ်ားဆုိ 

သည္မာွ အနာဂတ္ကာလ၌ ဥပေဒႏွင္ဆ့န္႔က်င္ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္အား တားျမစ္ျခင္းဟု ဆုိလုိ 

သည့္အျပင္ အခ်ိဳ ႕ေသာတရားစီရင္ပိငုခ္ြင့္မ်ား၌လည္း ခ်ိဳ းေဖာက္သမူ်ားကုိ ၄င္းတုိ႔၏ဥပေဒႏွင့္မညီဘဲ 

ရရွိထားမႈမ်ားအား ျပန္ထတုေ္ပးေစေရးႏွင့္ ထိခုိကန္စ္နာသူမ်ားအားေလ်ာေ္ၾကး ေပးအပ္ေစေရးဟု 

ဆုိလုိပါသည္။ အေရးယူမႈမ်ားက ဥပေဒႏွင္ဆ့န္႔က်င္ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္အား ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတသ္ည့္ 
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အခုိက္ သုိ႔မဟုတ္ အျပစ္ေပးသည့္အခုိက္တြင္ အဆုိပါလုပ္ေဆာင္ခ်က္အား ကုစားမႈမ်ားက သက္ 

သာေစသည္၊ တည့္မတ္ေပးသည္ သုိ႔မဟုတ္ တားဆီးေပးပါသည္။ ထုံးစံအားျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒ 

ကုစားခြင့္ဟူသည္ ခ်ိဳ းေဖာက္သ၏ူဥပေဒႏွင္မ့ညီေသာအျပဳအမူ၊ ယင္း၏ယွဥၿ္ပိဳင္မႈဆန္႔က်င္ေရး 

အက်ိဳ းသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ယင္း၏အဖန္တလဲလဲ ျပန္လည္ေပၚေပါက္မႈတို႔အား ရပ္တန္႔ရန္ ရည္မန္ွး 

ၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္မႈလပုင္န္းစဥ္အား ျပန္လည္ထန္ိးသိမ္းႏိုင္ရန္လည္း ႀကိဳးပမ္းႏိုငပ္ါသည္။ 

 

၈.၂ ေစ်းကြက္လႊမး္မုိးႏုိငမ္ႈအားအလြဲသုံးစားျပဳမႈတစ္ရပ္အေပၚ က်င့္သုံးႏိုငေ္သာ အေရးယူမႈမ်ားႏွင္က့စုားမႈ 

မ်ားသည္ သက္ဆိငုရ္ာတရားစီရင္ပိငုခ္ြင့္၏ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒမ်ားအေပၚ မူတည္ေနမည္ျဖစ္သည္။ 

ေအာက္ေဖာျ္ပပါ အေရးယူမႈမ်ားႏွင္က့စုားမႈအမ်ိဳ းအစားမ်ားအား က်င့္သုံးႏိုင္ပါသည္- 

 

 က။ ဖြဲ႔စည္းမႈပုိင္းဆုိင္ရာကုစားမႈမ်ား - ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုငေ္သာအေနအထားအထိ ေစ်းကြက္အား ျပန္ 

လည္ ထိန္းသိမး္ရန္ စီးပြားေရးလုပင္န္းႀကီးတစ္ခလုံးု သုိ႔မဟုတ္ အစိတအ္ပုိငး္တစ္ခု၊  သုိ႔မ 

ဟုတ္ တစ္စံတုစ္ရာပုိငဆ္ိငုမ္ႈမ်ားေရာင္းခ်ျခင္းအတြက္ အမိန္႔ေပးညႊန္ၾကားႏိုငသ္ည္။ 

 

 ခ။ အျပဳအမူပိငုး္ဆုိငရ္ာကုစားမႈမ်ား - ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆန္႔က်င္ေရးလုပေ္ဆာင္ခ်က္အား ခ်ဳပ္ထနိး္ရန္  

    ႏွင့္ အနာဂတ္ကာလအျပဳအမူအတြက္ လမ္းညႊန္ရန္ အျပဳအမူတစ္ရပ္အား  ကန္႔သတ္ျခင္း  

    သုိ႔မဟုတ္ မျဖစ္မေနခုိငး္ေစျခင္း အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ႏုငိပ္ါသည္။ 

 

 ဂ။ ျပစ္ဒဏ္မ်ား - တရား၀င္အဖြဲ႔အစည္းအားျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ တာ၀န္ရွိလူပုဂိၢဳလ္မ်ားအားျဖစ္ေစ 

ေငြဒဏ္ သုိ႔မဟုတ္ ျပစ္မႈဆိငုရ္ာအေရးယူမႈမ်ား ခ်မွတႏ္ိငုပ္ါသည္။ 

 

 ဃ။ ဆုံး႐ႈံးမႈအတြက္ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား - တားျမစ္ထားေသာလုပေ္ဆာင္ခ်က္ေၾကာင့္ ရင္ဆုိင္ႀကံဳ 

ေတြ႔ခဲရ့သည့္ ဆုံးရံႈးမႈ သုိ႔မဟုတ္ ပ်က္စီးမႈအတြက္ ေလ်ာေ္ၾကးေပးအပ္မႈမ်ားႏွင့္ ရည္ညႊန္းပါ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖင့္ ရရွိေသာအျမတ္အစြန္းမ်ားအား ျပန္ထတုေ္ပးေစျခင္း။ 

 

၈.၃ ခ်မွတေ္ပးေသာသက္သာခြင့္အေနျဖင့္ အခ်ိဳ ႕ေသာျဖစ္ရပ္မ်ား၌ အေရးႀကီးမႈ၊ ျပင္းထန္မႈအျပင္ ဥပေဒ  

ခ်ိဳ းေဖာက္ျခင္း၏ စီးပြားေရးအရထိခုိကမ္ႈမ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ ႕ေသာ  

တရားစီရင္ပိငုခ္ြင့္မ်ား၌ အခ်ိဳ းညီမႈအယူအဆကုိ ယွဥ္ ၿပိဳင္မႈဆိငုရ္ာအာဏာပုိငမ္်ားႏွင့္ တရားရုံးမ်ားက  

ခ်မွတ္ေပးသည့္ သက္သာခြင့္အေနျဖင့္ ေစ်းကြက္အတြင္းရွိ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈျုဖစ္စဥ္အတြင္း အလြန္အကၽြံ  

၀င္ေႏွာင့္ျခင္းမ်ိဳ းမရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစေရး သုိ႔မဟုတ္ ယင္းကုိယ္တုိင္ ေစ်းကြက္အား ပ်က္ယြင္းျခင္း 

မရွိေရး ေသခ်ာေစရန္အတြက္ အသုံးျပဳၾကသည္။ အခ်ိဳ းညီေသာ သက္သာခြင့္အတုိငး္အတာႏွင့္ ပုံစံ 

တုိ႔သည္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒ၏ရည္မန္ွးခ်က္မ်ားျပည့္၀ရန္ လုိအပ္သည္ထက္ ပုိလြန္မသြားသင့္ပါ။ 
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၈.၄ တရားစီရင္ပိငုခ္ြင့္အမ်ားစုက တရားရုံးမ်ား သုိ႔မဟုတ ္ယွဥၿ္ပိဳင္မႈဆိငုရ္ာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ ဖြဲ႔စည္းမႈ 

ပုိငး္ဆုိငရ္ာကုစားမႈမ်ားႏွင့္ အျပဳအမူပုိငး္ဆုိငရ္ာကုစားမႈမ်ား ႏွစ္ခစုလုံးခ်မွတေ္ပးရန္ အခြင့္အာဏာ 

ေပးၾကေသာလ္ည္း အခ်ိဳ ႕ကမူ ညီတူညီမွ်ထိေရာက္သည့္ အျပဳအမူပုိငး္ဆုိငရ္ာ ကုစားမႈမရွိေသာအခါ 

သုိ႔မဟုတ္ ထုိသုိ႔အျပဳအမူပုိင္းကုစားမႈတစ္ခုသည္ ဖြဲ႔စည္းမႈပိငုး္ဆုိငရ္ာကုစားမႈထက္ လုိကန္ာရန္ ပုိ၍ 

ခက္ခဲေစေသာအခါမ်ိဳ း၌ ဖြဲ႔စည္းမႈပိငုး္ဆုိငရ္ာကုစားမႈမ်ိဳ းကုိသာလွ်င္ ခြင့္ျပဳတတ္ၾကသည္။ အမႈ 

အေတာမ္်ားမ်ားတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈခ်ိဳ းေဖာက္ျခင္းအား ထိေရာက္စြာအဆုံးသတ္ရန္ အျပဳအမူပိငုး္ဆုိငရ္ာ 

ကုစားမႈမ်ားမွာ လုံေလာက္မႈရွိမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အခ်ိဳ ႕ေသာအမႈမ်ားတြင္ ထိေရာက္မႈရွိ 

သည့္ သုိ႔မဟုတ္ ခက္ခဲမႈနည္းပါးသည့္ တစ္ခတုည္းေသာကုစားမႈမွာ ဖြဲ႔စည္းမႈပိငုး္ဆုိငရ္ာကုစားမႈ ျဖစ္ 

ပါသည္။ 

 
 

၉။ ဆက္စပ္ေနေသာသတင္းအခ်က္အလက္ရင္းျမစ္မ်ား 
 

 

၉.၁ ေအာက္ပါသတင္းအခ်က္အလက္ရင္းျမစ္မ်ားသည္ ေစ်းကြက္အင္အားလႊမ္းမုိးႏုိငမ္ႈအေပၚ အလြဲသုံး 

စားျပဳမႈႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ေနာက္ထပ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေပးအပ္ႏိငု္ပါသည္။ အဆုုိပါ 

စာတမ္းမ်ားသည္ အာဆီယအံဖြဲ႔ ၀င္ႏုုိင္ငံမ်ားမွ တရားသူႀကီးမ်ားအတြက္ အေထြေထြ ကုုိးကားစရာ 

အျဖစ္ အသုုံး၀င္ႏုုိင္ပါသည္။  
 

 

က။ OECDCompetition PolicyRoundtables, Evidentiaryissuesin proving dominance  

 2006 

,

ခ။   OECDCompetition PolicyRoundtables, Remediesand sanctionsin  abuseof
 dominance cases 2006 

 

,

ဂ။   OECDCompetition PolicyRoundtables, Safe harbours and legal
 presumptionsincompetition law,

 ဃ။ International Competition Network, 

2017 

Recommended practices on the assessemt 
   of dominance/substantialmarketpower 

င။ InternationalCompetitionNetwork, Unilateral conductworkbook 
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